Restorative
produkter

SimpliShade™
Forenklet universelt komposittsystem

Enklere arbeidsgang med bare tre farger
SimpliShade er basert på adaptiv responsteknologi og dekker alle de 16 klassiske VITA®-fargene ved hjelp av
bare 3 farger. Forenkle lagerholdet og spar tid når du velger farge, samtidig som du kan føle deg trygg på at
produktet holder høy kvalitet og gir restorasjoner med høy estetikk. Med SimpliShade kan pasientene trygt
smile, samtidig som du får enklere arbeidsrutiner.

Enklere fargematching
Enklere og raskere å velge farge. SimpliShade dekker alle de 16 klassiske VITA-fargene ved hjelp av bare 3
farger: Light, Medium og Dark.
Adaptiv responsteknologi (ART)
ART-fillersystemet, en velprøvd nanoteknologi som finnes i Harmonize, hjelper deg med å skape naturtro
restorasjoner med eksepsjonell styrke og uovertruffen estetikk.
Strømlinjeformet lagerhold
Spar tid og penger med færrest mulig farger som dekker alle behov innen kompositt. Spar hylleplass, unngå å
måtte bestille altfor mange ulike artikkelnummer og reduser eller unngå produkter som går ut på dato.
Universell, for alle kavitetsklasser
SimpliShade kan trygt brukes i alle kavitetsklasser uten behov for blokker, i motsetning til OMNICHROMA ®.1

SimpliShade før og etter

LIGHT

A1, B1, B2, C1, D2

MEDIUM

A2, A3, C2, D3, D4

DARK

Tilsvarende VITA-farge

A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

Matthew Miller

Bestillingsinformasjon
37001

Sprøyte, Light

37006

Unidose 20-pakn., Light

37002

Sprøyte, Medium

37007

Unidose 20-pakn., Medium

37003

Sprøyte, Dark

37008

Unidose 10-pakn., Dark

37004

Sprøyte, Bleach White

37009

Unidose 10-pakn., Bleach White

37005

Sprøyte, Universal Opaque

37010

Unidose 10-pakn., Universal Opaque

Anmeldelser

«Førstevalget for de fleste restorative prosedyrer.
Håndteringen er virkelig god sammenlignet med tilsvarende produkter jeg har brukt.”
- Dr. Rashpal Deol, San Ramon, CA

“Jeg ble overrasket over denne komposittens kameleonegenskaper når det gjaldt å matche
tannen!”
- Dr. Bobby Bramblett, Leeds, AL
Besøk Go.Kerrdental.com/Simplishade for mer informasjon.
SimpliShade er et varemerke som tilhører Kerr Corporation. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.
Referanser:
1. In-vivo field evaluation. Data on file.
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